Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 28 september 2016
De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 28 september jl. de volgende onderwerpen
behandeld (13 leden aanwezig, afwezig Marcus van den Brink (PvdA) en Désirée Niekus (VVD):


Bij de vaststelling van de agenda wordt besloten voorstel 2016/52, Overdracht WMMN naar
Stichting Mooisticht, van de agenda af te voeren ten behoeve van besluitvorming in een
volgende raadsvergadering. Medegedeeld wordt dat een amendement is ontvangen van de
fracties van LL en LB inzake voorstel 2016/48, Zienswijze jaarresultaat 2015 OFGV.



Burgemeester Roest doet melding van de komst van de nieuwe politieke partij ‘People’ en
deelt mee dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan ter zake van de ‘verwarde man’.
Wethouder Van der Pols meldt ten aanzien van de Montessorischool dat de rechtbank over
twee weken uitspraak zal doen.
Wethouder Smit meldt dat er geen vergunning is voor het brocantemarktje van aanstaande
zaterdag (vraag LB).
Het CDA meldt dat Gedeputeerde Staten op 27 september hebben besloten tot wijziging van
de Ecologische Hoofdstructuur met betrekking tot kleinschalige ontwikkeling in Laren.



De fractie van het CDA heeft vragen ingediend over de huisvesting van Rosa Spier.
Burgemeester Roest deelt mee dat hij zich heeft teruggetrokken uit het comité van
aanbeveling.
Wethouder Stam antwoordt dat het huidige gebouw in 2005 is gekeurd, Rijkswaterstaat heeft
ingestemd met de plannen, er nog geen formele bouwaanvraag ligt en het college niet bevoegd
is om te toetsen daar waar het gaat om de doelstellingen van Rosa Spier. Naar aanleiding van
de discussie die ontstaat besluit de raad op verzoek van de fractie van de VVD de vragen te
agenderen voor de commissie.
De fractie van LL heeft vragen ingediend over de ontwikkelingen bij de verkoop van
Smeekweg 102a (boerderij de Jong) en de exploitatiecijfers van zwembad De Biezem.
Wethouder Stam antwoordt dat de bestemming van Smeekweg 102a in de akte van levering is
aangegeven, er op 5 oktober een gesprek zal plaatsvinden met de nieuwe bewoners en de
subsidie door de verkoop niet in gevaar komt. Naar aanleiding van de discussie die ontstaat
besluit de raad op verzoek van de fractie van LB de vragen te agenderen voor de commissie.
Ten aanzien van De Biezem geeft wethouder Stam aan dat de cijfers binnen twee weken
worden verwacht.



Wethouder Van der Pols meldt vanuit het portefeuillehouders-overleg Sociaal Domein dat
voor de mensen die binnenkort de toewijzing van statushouder krijgen direct zal worden
begonnen met een taalcursus en een werkplek bij de Tomingroep. Met de scholen binnen de
regio zijn afspraken gemaakt over het taalonderwijs.
Wethouder Stam meldt dat de Regionale Woonvisie in commissie R&I aan de orde is geweest.
De voorzitter meldt dat de griffier de reacties zal verzamelen inzake de gespreksnotitie van de
Werkgroep Regio-ambassadeurs.



De raad stelt de notulen van de raadsvergaderingen van 29 juni en 6 juli 2016 ongewijzigd
vast.
Naar aanleiding van:
Blz. 4, de heer Calis overhandigt de voorzitter, met referte naar de aangenomen motie van LB
hierover, de regenboogvlag.
Blz. 9, mevrouw Klingenberg-Klinkhamer vraagt naar de stand van zaken betreft de woningen
naast Van Erven Dorenspark 10. Wethouder Stam geeft aan dat het bestemmingsplan
onherroepelijk is geworden, maar dat wordt bezien of er nog wat kan worden gedaan.
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Blz. 6 en 7, de heer Van der Zwaan memoreert het gedane verzoek om een MRA-bijeenkomst
en vraagt of het klopt dat het bestuurskrachtonderzoek niet alleen door de provincie is
ingesteld maar ook door de gemeenten.
Wethouder Smit bevestigt dat het bestuurskrachtonderzoek in gezamenlijkheid is ingesteld.


De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen vast.
Naar aanleiding van:
Nummer 30, memo Doorontwikkeling BEL-Combinatie, de heer Bijvoet is van mening dat er
weinig gebeurt en geeft aan dat ‘informatiebijeenkomst in het najaar van 2017’ op pagina 4
mogelijk een vergissing is.
Nummer 49, Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Tomingroep, de heer Bijvoet geeft aan dat
een financieel deel van de Tomingroep buiten het zicht van de raad blijft en spreekt zijn zorg
uit over de op handen zijnde structuurwijziging.



De raad besluit de heer Van den Berg te benoemen tot plv. lid van de commissie R&I en
mevrouw Holtslag tot commissiegriffier van de commissie M&F en plv. commissiegriffier
van de commissie R&I.



De raad besluit de ‘Notitie Verbonden Partijen’ vast te stellen, met stemverklaring van de heer
Visser: vaardig daar waar mogelijk raadsleden af.



De raad besluit de ‘Archiefverordening van de gemeente Laren 2016’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Begrotingswijziging Regio’ vast te stellen.



Het voorstel ‘Zienswijze jaarresultaat 2015 OFGV’ wordt (unaniem) door de raad
geamendeerd vastgesteld, in die zin, dat niet wordt ingestemd met de resultaatbestemming
2015, omdat de raad van mening is dat het afsplitsen van een resultaatdeel uit extra
werkzaamheden teneinde dit te doteren aan een bestemmingsreserve ongewenst is. Het
betreffende deel zou moeten worden teruggestort naar de deelnemers aan de GR.



De raad besluit de ‘Definitieve vaststelling Jaarrekening/Jaarverslag Laren 2015’ vast te
stellen, met 12 stemmen voor en 1 stem tegen. De heren Visser, Wegter en Bijvoet leggen een
stemverklaring af. De heer Visser stemt voor, maar blijft van mening dat de jaarrekening
onrechtmatig tot stand is gekomen. De heer Wegter sluit zich hier bij aan. De heer Bijvoet
zegt tegen het voorstel te zijn en keurt het af.



De raad besluit de ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO)’ vast te stellen.



De raad besluit de ‘Zomernota 2016’ vast te stellen.



De raad besluit het ‘Bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren’ vast te stellen. De heer
Visser en mevrouw Timmerman leggen een stemverklaring af. Beiden verklaren tegen regel
4.2.1 van het bestemmingsplan te zijn.



De raad besluit het voorstel ‘Suppleties BTW 2010 t/m 2015’ vast te stellen.



De raad besluit het voorstel ‘Samenwerking MRA’ vast te stellen.

Sluiting: 21.50 uur
Een uitgebreide weergave van de vergadering is te vinden in de notulen die binnenkort
beschikbaar komen.
Ho. 29/09/16
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